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Vibrátor s výběžkom Delight

Údržba

Hygiena na prvom mieste! Starostlivo umyte hračku pred prvým a po každom použití. Silikón je
neporézny materiál, takže stačí opláchnutie mydlom a teplou vodou. Iba v drážkach vibrátora
sa viac drží nečistoty. My sme ich odstránili jemnou kefkou. Dezinfekcia pomôcok dotiahne
očistu k zdarnému koncu, môžete vibrátor postriekať, nechať chvíľu pôsobiť a opäť opláchnuť.
Po uschnutí uložte do textilného vrecka, aby na seba materiály hračiek vzájomne nereagovali.

Nabíjanie

Boom Delight rozvibrujú Batérie . Potrebuje k svojej prevádzke dve AA (tužkové). Výhodu
v pomôckach na batérie vidíme vtedy, keď vám vo vibrátora dôjde šťava uprostred vyvádzanie.
Vymeníte za nové a môžete pokračovať.

Ovládanie

Tento elegantný vibrátor má v spodnej bielej časti dve strieborná tlačidla. Horná s číslom 12 je
pre nastavenie vaginálne stimulácie. Číslo značí, že má 12 rôznych programov. Stlačením
tlačidla sa medzi nimi posúvate dopredu (nejde sa vrátiť späť). Spodné tlačidlo s číslom 3 je pre
nastavenie výbežku na klitoris. Pre zapnutie stačí raz krátko stlačiť. Aby ste vibrátor vypli,
držte tlačidlo časti, ktorú chcete vypnúť, tak dlho, kým neprestane vibrovať.

Vibračné programy

Boom Delight má dva samostatné motorky, ktorými si nastavíte vibrácie zvlášť pre vaginálne a zvlášť pre klitoridálny
stimuláciu.

Vibračné programy pre klitoris:

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – vyššia intenzita2.
Klasické vibrácie – stredná intenzita3.

Vibračné programy pre vaginálnu stimuláciu:

Klasické vibrácie – vyššia intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita3.
Pulzný program – rýchlejší sínusoida – hore, dole4.
Pulzný program – 2 kratšie pulzy nasledované jedným dlhším5.
Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy – veľmi rýchle brnenie6.
Pulzný program – najkratšia rýchle pravidelné pulzy po 3 a pauza7.
Pulzný program – 6 krátkych pulzov za sebou8.
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Pulzný program – najdlhšia, kratšie a dva najkratšie pulzy9.
Pulzný program – tri rýchlo krátke pulzy a jeden dlhý10.
Pulzný program – rýchle krátke pulzy slabší intenzity – tlkot srdca11.
Pulzný program – najkratšia rýchlo pulzy slabší intenzity12.

Vodeodolnosť

Boom Delight je vodeodolný, nie vodotesný. Umytie po akcii zvládne, na vodné hrátky si vezmite radšej inú hračku zo
svojej vodotesné zbierky. Telo môžete namáčať do vody bez obmedzenia, dávajte pozor na batériovú časť. Keby sa
do nej dostala voda, hračku si zničíte, čo by bola škoda.

Dizajn a tvar

Dlhý a užší vibrátor Boom Delight s mäkkou ohybnou hornou časťou pôsobí elegantným dojmom. Na dotyk príjemný
materiál a lemovanie rytinami po stranách vyzdvihnú celkový dojem. Nemá žiadnu výraznú vôňu / zápach. Hladký
výbežok na klitoris bez rytín, zúžený do špičky, prinesie vytúžené vzrušujúce pocity. Výbežok má svoj vlastný
motoriek, kde si môžete nastaviť odlišnú intenzitu buzzy vibrácií.

Materiál

Delight vyrobený z veľmi jemného lekárskeho silikónu je hypoalergénny a výborne sa udržuje. Technické zázemie
z ABS dodá vibrátora pevnosť, takže pri zatlačení na erotogénne zóny neuhýba. Našimi rukami prešli stovky
vibrátorov a silikón nás nikdy, až na pár výnimiek, nesklamal. Tento na seba nelepí nečistoty a ľahko ho umyjete.

Farba

Boom Delight je nositeľom nádherné matnej tmavšie fialovej farby, ktorá pôsobí vznešene a elegantne. Fialová farba
vzniká zjednotením dvoch opačných pólov, dvoch kontrastných a energetických faktorov – modrým pokojom a
červenú pohonnú silou, ktoré sa navzájom vyrovnávajú. Verte, že po použití tohto vibrátora budete aj vy vyrovnaná.

Rozmery

Rozmery vibrátora ocenia ako mladá slečna, ktorá pre seba hľadá užšie vibrátor, ale aj skúsená žena, ktorú zase
uchváti svojou dĺžkou.

Celková dĺžka: 21,6 cm
Použiteľná dĺžka: 14,5 cm
Priemer v najužšej časti má 2,6 cm
Priemer v najširšej časti: 3,3 cm
Priemer v špičke: 3 cm
Hmotnosť: 166 g
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